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راهکارهای جدید فناورانه 
حوزه  آموزش  ارایه شد

سیزدهمین جلد از کتاب بررسی تجربیات جهانی 
شرکت های استارتاپی منتشر شد که این جلد به 
شرکت های استارتاپ در حوزه آموزش اختصاص 
دارد. ارائه راهکارهای جدید فناورانه حوزه آموزش 

یکی از بخش های این کتاب است.
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری - پرویز 
کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انتشار 
سیزدهمین جلد از کتاب »بررسی تجربیات جهانی 
شرکت های استارتاپی« خبر داد و بیان کرد: این 
جلد به شرکت های اس���تارتاپ در حوزه آموزش 
اختصاص دارد. در این حوزه، فعالیت های استارتاپی 
خوبی در کشور شکل گرفته است که این کتاب 
و بررسی تجربیات جهانی در این حوزه می تواند 

مسیر را برای آنها هموارتر کند.
کرمی ادامه داد: یکی از اهداف عمده نظام های 
آموزش���ی، تربیت متخصصان برای رفع نیازهای 
شغلی در حوزه های مختلف است. در عصر جدید و 
با ظهور فناوری ها و توسعه نوآوری در صنایع شاهد 
ایجاد تغییرات قابل توجه در بخش ها و حوزه های 
کسب و کار هس���تیم که هر یک نیازمندی های 
ش���غلی و مهارتی خاصی را طلب می کنند. این 
نیازها به سرعت در حال تغییر هستند و این امر 
به تحول و انعطاف در محتوا، ابزار و فضای نظام 

آموزشی دارد.
رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین عنوان 
کرد: با توجه به اینکه اکنون افراد فعال در جامعه 
نسبت به سال های گذشته در سنین پایین تری 
قرار دارند، توسعه مهارت های زندگی، ارتقاء سواد 
هزاره سوم و شکوفایی هوش هیجانی افراد یکی از 
اهداف نظام آموزشی است. در حال حاضر با حضور 
بس���ترهای اجتماعی و نقش آفرینی فناوری در 
زندگی انسان ها زمینه برای بکارگیری این فناوری ها 
و ابزارها در راستای افزایش مهارت های زندگی و 

تجهیز به دانش هزاره سوم مهیا است.
کرمی در ادامه به بخش های این کتاب پرداخت 
و گفت: پیش���ران های تحول در نظام آموزشی، 
روندهای جدید فناورانه حوزه آموزش، چالش ها و 
فرصت های کلیدی حوزه آموزش، زنجیره فعالیت 
در استارتاپ های حوزه آموزش و توسعه مهارت های 
شغلی و حرفه ای را از موارد مطرح شده در این 

کتاب است.

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی 

اتاق اصناف - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اصناف باید خرید و فروش ها با فاکتور انجام دهند تا اطمینان میان مردم بازگردد.
عباس تابش افزود: باید از هویت اصناف دفاع کنیم و اگر در بحث بازرسی و ضرورت آن بخواهیم به قانون نظام صنفی و تعزیرات اکتفا کنیم، این قانون از جامعیت و 

مانعیت افتاده است ولی اینکه ما از حیثیت اصناف دفاع کنیم از جامعیت نیفتاده است.

باید از هویت اصناف
 دفاع کنیم

گمرک ایران در راستای سیاست های دولت 
برای حمایت از تولید و صادرات، تس���هیالت 
گوناگونی را جهت فعاالن تولیدی و تجاری 
به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد 
س���ابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی 
شیوه نامه ای ضوابط برخورداری فعاالن مجاز 
اقتصادی واجد شرایط از این تسهیالت را به 

گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.
 تسهیالت 18گانه گمرک برای این گروه به 

این شرح است:
1- ترخیص کاال خارج از س���طح3 )مسیر 

قرمز(
2- پذیرش ضمانت نام���ه بانکی حداکثر 
یکس���اله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون 

امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص 
قطعی و سایر رویه های ماده 6 آیین نامه اجرایی 

قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیالت ماده 57 آیین نامه 

اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت 
از تولید

7- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت 
از صادرات

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور 
گمرکی، موضوع بند الف م���اده 3 آیین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف 

50 درصد(
9- اس���تفاده از حداقل تضمین در کلیه 
مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین نامه 

اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی 
فعاالن اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج 
از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختالفات 

گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انج���ام فرآیند اس���ترداد، مطابق با 
تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از 

تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه 
خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش بینی شده 

در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیالت ماده 42 قانون 

امور گمرکی

15- استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد 
3/32 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

16- استفاده از تس���هیالت ماده 6 قانون 
امور گمرکی کاالی متعلق به وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان 
و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر 

سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با 
توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت 
زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 

18- پذیرش و تس���هیل ورود موقت برای 
صادرکنندگان

به اس���تناد مفاد تبصره 1 ذی���ل بند الف 
بخشنامه »دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه 
بانکی« رییس کل گمرک ایران )درخصوص 
پذیرش ضمانت های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 
فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید 
حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی 
شرکت های مصوب شده به عنوان فعال اقتصادی 
مجاز )AEO( در هر زمان از سال امکان پذیر 

است.
در ص���ورت اح���راز و اثب���ات م���وارد 
تخل���ف ش���رکت ها از معیاره���ای مندرج 
 در ش���یوه نامه، تس���هیالت اعطای���ی لغو

 خواهد شد.

آیفون XR  در رنگ های
 سبز و بنفش عرضه می شود

 ظاهرا اپل قصد دارد گوشی  آیفون بعدی از 
سری XR  را در 6 رنگ به  بازار عرضه  کند که 
شامل دو رنگ جدید سبز و بنفش نیز می شود.

آی تی من- گزارش ها حاکی اس���ت که اپل 
قصد دارند در نس���ل بعدی آیف���ون  XR، دو 
رنگ س���بز و بنفش را جایگزی���ن رنگ های 
آبی و مرجان���ی کند. این دو رن���گ جدید به 
رنگ های سفید، مش���کی، زرد و قرمز اضافه 
 خواهد ش���د و در دس���ترس خریداران قرار

 می گیرد.
در این گزارش همچینن اطالعاتی درباره قاب 
آیفون XS و XS Max آمده است که براساس 
آن گفته می شود این قاب ها در رنگ های سفید، 
مشکی، زرد، قرمز، سبز و یاسی  به بازار عرضه 
خواهند ش���د که این رنگ ها مشابه رنگ بندی 
موجود برای قاب چرمی آیفون های مذکور است. 
اپل هنوز درب���اره تعداد گوش���ی هایی که 
قرار اس���ت امس���ال راهی بازار کند، خبری 
منتش���ر نکرده اما انتظار می رود مدل جدید 
 آیف���ون 10s و 10r را پایی���ز س���ال جاری 

معرفی کند.
بر اس���اس اطالعات���ی که پیش���تر درباره 
گوشی های امسال اپل منتشر شده، آیفون های 
2019 ب���ه نمایش���گر های 5.8 اینچی و 6.5 
اینچی اولد مجهز خواهند ش���د و سرعت این 
دستگاه ها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد 
یافت.  همچنین گفته می ش���ود که آیفون های 
امسال به دوربین س���ه گانه در پشت دستگاه 
و دوربین 12 مگاپیکس���لی در جلوی گوشی 
مجه���ز خواهند ش���د. از س���وی دیگر پیش 
بینی می ش���ود که آیفون های امسال قابلیت 
شارژدهی القایی به س���ایر دستگاه ها را داشته 
باش���ند و عالوه براین، باتری درنظرگرفته شده 
 برای ای���ن محصوالت بزرگ تر از نس���ل فعلی 

خواهد بود. 

ثبت نام جشنواره فناوری اطالعات  
آغاز شد

ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور 
)ITEEKEND 6( از امروز، 25 اردیبهشت ماه جاری 

آغاز شد.
فناوران- شش���مین جش���نواره فناوری اطالعات 
کش���ور )ITWeekend 6( با هدف انتقال تجربه در 
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، داستان های 
موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید استارتاپ های 
نوآورانه در تاریخ 13 تیر ماه امسال در سالن جابرابن حیان 

دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
جش���نواره فناوری اطالعات به صورت کلی رویدادی 
است که در آن افراد سرشناس در حوزه فناوری اطالعات 
تجربیات خود را در قالب سخنرانی های کوتاه با مخاطبان 

به اشتراک می گذارند.
از اهداف اصلی رویداد می توان به ایجاد محیطی برای 
گردهمایی، گفت وگو و هم افزایی نوآوران، نخبگان، صاحبان 
ایده و عالقه مندان به رویکردها و نگرش های نو در سطحی 
فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای 
س���رمایه گذاری مادی و حتی معنوی توسط حوزه های 

مختلف جهت پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد.
هدف اصلی IT weekend معرفی و شناس���اندن 
ایده های بکر و خالق جهت ایجاد کسب وکارهای نوین 
و ایجاد اشتغال اس���ت. عالقه مندان می توانند جهت 
http:// ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به وب سایت

itweekend.ir مراجعه کنند.

دستور معاون اول برای تدوین 
اولویت های رتبه بندی بنگاه های اقتصادی

معاون اول رییس جمهور طی نامه ای به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، خواستار تدوین اولویت های رتبه بندی 

بنگاه های اقتصادی شد.
اتاق ایران - امین اهلل فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی 
رتبه بندی اتاق ایران با بیان دستور اسحاق جهانگیری 
مبنی بر بسترس���ازی الزم و ایجاد زمینه برای تقویت 
موضوع رتبه بندی بنگاه های اقتصادی، تصریح کرد: در 
پی گزارش اتاق ایران به مع���اون اول رییس جمهور در 
مورد خدمات مرکز ملی رتبه بندی و اعالم آمادگی برای 
ارزیابی و رتبه بندی فع���االن اقتصادی و همچنین ابراز 
نگرانی از بی توجهی نسبت به ظرفیت های موجود برای 
شفاف سازی و حمایت از فعاالن اقتصادی، مقرر شد با 
دستور آقای جهانگیری، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
الزامات و مشوق های الزم برای توسعه فعالیت ها در این 

حوزه را فراهم کند.
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کیوسک فروش شیائومی در هند 
راه اندازی شد

شیائومی اقدام به ارایه کیوسک هایی ویژه فروش گوشی کرده است 
که بیشتر شبیه کیوسک نوشابه هستند.

آی تی من - ش���یائومی را که اپل چینی هم می شناسند، نخستین 
سازنده گوشی در جهان است که از ابتدای شروع فعالیتش، کسب و 
کارش را بر پایه فروش آنالین محصوالتش پایه گذاری کرد، اما به دلیل 
اینکه نمی توانست با سایر تولیدکنندگان رقابت کند، بعدها فروشگاه های 
فیزیکی می هوم و سپس فیزیکی می استودیو و می اکسپرینس استور 

)Mi Experience Stores( را نیز راه اندازی کرد. 
حاال پس از مدت ها دست به ابتکار عمل تازه ای زده و کیوسک هایی 
بدون فروشنده در برخی از شهرهای هند قرار داده تا کاربران بتوانند 
به راحتی و بدون نیاز به وجود فروش���نده، گوش���ی که الزم دارند 

خریداری کنند.

این کیوسک ها فعال در کالنشهرهای هند قرار دارند، اما قرار است به 
زودی در سراسر هند در دسترس کاربران قرار گیرند. 

بر اساس گزارش ش���یائومی، قیمت گوش���ی های قرار گرفته در 
کیوسک، با فروشگاه های فیزیکی تفاوتی ندارد و دقیقا با همان بها در 

اختیار مشتریان قرار دارد.
کیوسک های فروش گوشی شیائومی طبق اعالم شرکت سازنده همه 
نوع پرداختی را می پذیرد به این ترتیب خریداران می توانند هم از کارت 
اعتباری برای پرداخت هزینه خرید بهره ببرند یا با پول نقد و حتی 

سیستم پرداخت اختصاصی هند به نام UPI استفاده کنند.
دستگاه های فروش خودکار شیائومی از ساعت 10 صبح تا 8 شب 
در کلیه روزهای کاری آماده ارائه محصوالت خود به هندی ها هستند.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:

ساماندهی کافی نت ها برای ثبت اظهارنامه مالیاتی آغاز شد

نرم افزار

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طبق سالهای گذشته طرح 
ساماندهی کافی نت ها  جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی را آغاز کرد.

فناوران - بر اساس طرح س���اماندهی آی پی ها جهت ثبت 
اظهارنامه مالیاتی، ب���رای ثبات و جلوگیری از پایمال ش���دن 
حقوق اعضای دارای جواز کس���ب اتحادیه صنف فناوران رایانه، 
آی پی جدید به واحدهای صنفی که جواز ندارند و یا به تازگی 
درخواس���ت جواز کرده اند تا بعد از فصل ثبت اظهارنامه واگذار 

نخواهد شد.
همچنی���ن واحدهای���ی که آی پ���ی آنها خ���ارج از آدرس 

جواز کسب اس���تفاده می ش���ود، س���ریعا باطل خواهد شد. 
هیچ واحد صنفی نی���ز نمی تواند درمحل دیگ���ری که دارای 
 جواز کس���ب نیس���ت فعالیت کرده و ثب���ت اظهارنامه انجام 

دهد.
بر همین اساس معرفی نامه به واحدهای صنفی برای فعالیت 
یا استقرار در سازمان ها و یا موسسات جهت ثبت اظهارنامه ارایه 
نمی شود و درصورت بازرسی و انجام اینکار آی پی فرد متخلف 

باطل خواهد شد.
تاکید می شود که واحدهای صنفی نمی توانند آی پی خود را به 

کسی دیگر به صورت دایمی یا موقت واگذار کند. در زمان ثبت 
اظهارنامه افرادی با معرفی نامه از طرف اتحادیه فناوران رایانه به 
واحدها مراجعه کرده و فعالیت و محل استقرار دستگاه های ثبت 
اظهارنامه و مک آدرس آنها با آدرس درخواستی کنترل می کنند 
و اگر مغایرتی باشد سریعا مجوزهای واحد صنفی باطل می شود.

اعضای���ی ک���ه آی پی بن���ام کارمن���دان خ���ود دریافت 
نم���وده ان���د ش���خص ایش���ان بای���د در مح���ل حضور 
 داش���ته باش���ند در غی���ر ای���ن ص���ورت آی پ���ی باطل 

می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری 
شرکت های فنی مهندسی، حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

احترامًا، بدینوس��یله از اعضای اصلی اتحادیه سراسری ش��رکت های فنی مهندسی، حفاظت 
الکترونیک و شبکه های ایمنی دعوت بعمل می آید )مطابق با دعوتنامه ارسالی در مورخ 98/02/23 
و پیامک ارسال شده در مورخ 98/02/24 به اعضای اصلی( در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که از ساعت 18 الی 20 روز چهارشنبه مورخ 1398/3/8 در محل طبقه اول ساختمان اصلی اتاق 
بازرگانی تهران واقع در خیابان وزرا، روبه روی خیابان بیست و یکم، شماره 82 برگزار خواهد شد؛ 

حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه:

  1- گزارش هیأت مدیره
  2- گزارش خزانه دار پیرامون بیالن سال گذشته و بودجه جاری و تصویب آن ها

  3- گزارش بازرس
  4- بررسی و تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالیانه

  5- بررسی پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب بودجه سال آینده و حق عضویت و ورودیه اعضا و خط مشی کلی اتحادیه 
  6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

  7- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
  8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه می باشد.

                                                                                            هیأت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های 
                                                                              فنی مهندسی حفاظت، الکترونیک و شبکه های ایمنی

کمپانی تایوانی HTC به واسطه تداوم روند نزولی درآمدها در سه 
ماهه اول سال 2019 با زیان هنگفتی مواجه شده است.

آی تی من - درآمد HTC در سه ماهه آغازین 2019 برابر 94.45 
میلیون دالر عنوان ش���ده که بخش عمده ای از آن مدیون بخش 
هدست های واقعیت افزوده اس���ت. با این حال از این درآمد سودی 
نصیب سرمایه گذاران نش���ده و آنها متحمل ضرر هم شده اند. این 
شرکت باوجود دستیابی به حاشیه سود ناخالص 14.7 درصدی طی سه 
ماهه ابتدایی 2019، متحمل زیان سنگین 87.68 میلیون دالری شده 

که حتی از پیش بینی های قبلی هم بدتر است.
با این حال اچ تی سی درصدد است تا به معرفی و عرضه یک مدل 
  5G گوشی هوشمند جدید که از فناوری شبکه نسل پنجم اینترنت
نیز پشتیبانی می کند، شانس خود را برای ورود دوباره به بازار موبایل 
دنیا امتحان کند؛ به همین خاطر اعالم کرده است که در نیمه دوم 
سال جاری میالدی این محصول جدید رونمایی خواهد کرد. اما به 
گفته کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری، کاربران استقبال 
چندانی از این محصول نخواهند کرد و فناوری شبکه اینترنت 5G نیز 

کمکی برای احیای برند اچ تی سی به شمار نخواهد آمد.
بر اساس گزارشی که در سایت phonearena آمده است، گفته 
می شود این گوشی هوشمند به جدیدترین نسخه سیستم عامل اندروید 
یعنی اندروید 9 مجهز خواهد بود و به کاربران خود اجازه خواهد تا 

از جدیدترین قابلیت و ویژگی های این سیستم عامل بهره مند شوند.
با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گسترش 
تالش و فعالیت شرکت های مختلف تکنولوژی و اپراتورهای بین المللی 
برای برقراری و توسعه زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم 
اینترنت 5G، می توان گفت که یک ماراتن و رقابت تنگاتنگی میان 
این غول های تکنولوژی درگرفته است و هر یک از آن ها در تالشند 
نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باش���ند که امکان دسترسی و 
بهره برداری از جدیدترین نسل از اینترنت 5G  را در اختیار کاربرانشان 
قرار می دهند. نسل پنجم ش���بکه تلفن همراه 5G، استانداردهای 
پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم 

شبکه تلفن همراه فعلی ارایه می شود.
 )ITU( اوایل سال 2012 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات
تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی 
موبایلی )IMT( برای افق 2020 و فرای آن )IMT2020( آغاز کرد. در 
نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل 
شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت 
و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و 
راه اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G  در کشورهای مختلفی 
همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره 
هستند و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، 
کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی 
و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل 
پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای 

را انجام داده اند.
بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در 
جهان نظیر نوکیا، اریکسون، هواوی، اسپرینت و غیره به شدت در حال 
  5G رقابت برای راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم
هستند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G، استانداردهای پیشنهادی 
برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن 

همراه فعلی ارائه می شود.
با اینکه برای تمامی شرکت های تولیدکننده موبایل و گجت های 
هوشمند، سال 2018 میالدی س���الی پر از سکوت رکود و آمارهای 
فروش پایین بود ام���ا برای برخی از آنها نظیر ش���رکت تایوانی اچ 
تی سی، اوضاع بسیار نابس���امان تر از حد تصور بود به گونه ای که 
انتش���ار گزارش یک ساالنه از س���وی این کمپانی، به وضوح نشان 
می دهد که ضرر و زیان اچ تیس���ی در طول یک س���ال گذشته 
بیش���تر از س���ودآوری و درآمدزایی آن بوده و همین امر موجب 
 شده است که اچ تی س���ی پرونده مالی ناخوشایندی را برای خود به 

ثبت برساند.

زیان سنگین HTC در سه ماهه ابتدایی 2019
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